Povinně zveřejňované informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění
1. Název
4-Energetická, a.s.

2. Důvod a způsob založení
Společnost 4-Energetická, a.s. byla založena dne 20. 3. 2009 za účelem uspokojování potřeb občanů
městské části Praha 4, a to především ve zprostředkování dodávek tepelné energie a teplé vody. K
tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, udělen souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

3. Organizační struktura
Informace na: http://www.4-energeticka.cz/Organizacni-struktura

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
4-Energetická, a.s.
Táborská 350/32
140 45 Praha 4
4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4-Energetická, a.s.
Táborská 350/32
140 45 Praha 4
4.3 Návštěvní hodiny
Dle dohody
4.4 Telefonní čísla
241 416 596
4.5 Čísla faxu
----

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.4-energeticka.cz/lang/l=1
4.7 Adresa e-podatelny
--4.8 Další elektronické adresy
Datová schránka ID: fk3drrk
e-mail: info@4-energeticka.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha 4, č. účtu: 118755329/0800.

6. IČ
28550901

7. DIČ
CZ28550901

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Informace na: http://www.4-energeticka.cz/Zakaznicka-podpora/dokumenty
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683973

9. Žádost o informace
Podáním na podatelně, datovou schránkou nebo e-mailem
Formulář k dispozici v elektronické podobě:

10. Příjem žádosti a dalších podání
V úředních hodinách, Táborská 350/32, 140 45 Praha 4

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, o kterém
rozhoduje představenstvo společnosti 4-Energetická, a.s.
Odvolání se podává stejnou cestou jako žádost o informace (viz. bod č. 9)

12. Popisy postupů
Společnost 4-Energetická, a.s., respektive její pověřený pracovník, obdrženou žádost posoudí.
Pokud v posouzení brání nedostatek informací, nesrozumitelnost nebo přílišná obecnost, vyzve
žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil nebo upřesnil. Na vyhovění této
žádosti má žadatel 30 dnů.
V situaci, že se požadované informace nevztahují k činnosti společnosti 4-Energetická, a.s., žádost se
odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
V ostatních situacích je pověřený pracovník povinen posoudit žádost ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí
žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V závažných důvodech může společnost 4-Energetická, a.s.
prodloužit lhůtu o dalších 10 dní, o čemž bude žadatele informovat.
Další často kladené otázky: http://www.4-energeticka.cz/Zakaznicka-podpora/casto-kladenedotazy

13. Předpisy
13.1 Nejdůležitější používané předpisy
Informace na: http://www.4-energeticka.cz/Zakaznicka-podpora/legislativa-a-odkazy
Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona č.
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
13.2 Vydané právní předpisy
4-Energetická nevydává žádné obecně závazné právní předpisy.

14. Úhrady za poskytování informací
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Úkon
Tisk nebo kopírování černobíle
Tisk barevně
Kopírování na datové nosiče

Množství
- 1 strana formátu A4
- 1 strana formátu A3
- 1 strana formátu A4
- Disketa/USB
- CD, DVD

Cena
2,- Kč
2,- Kč
20,- Kč
20,- Kč
24,- Kč

Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně
rozsáhlým vyhledáváním
Poštovné + balné
Telefonní a faxové poplatky

- za započatou hodinu 250,- Kč
- dle druhu zásilky a dle platných
ceníků
- dle sazeb operátorů

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty,
specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.
Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z
úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky, a dále též na kopírování přinesených
písemností, jelikož tuto službu 4-Energetická, a.s., nevykonává.
14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nebylo vydáno žádné usnesení.
15. Licenční smlouvy
15.1 Vzory licenčních smluv
4-Energetická neeviduje žádné licenční smlouvy.
15.2 Výhradní licence
4-Energetická neposkytla žádné výhradní licence .
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva je uveřejněna na internetových stránkách společnosti a je k dispozici k nahlédnutí
v sídle společnosti.

